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RSU Darba drošības un vides veselības institūts  
 

organizē 

profesionālās pilnveides semināru - diskusiju 
 

„Darba vietu plānošanas un būvniecības biežākās 
problēmas arhitektiem”  

 

 

Semināra mērķis:  
Informēt par darba vietu plānošanas un būvniecības biežākajām problēmām, to noteikšanu 
un ar tām saistītiem jautājumiem, iespējamiem preventīvajiem pasākumiem. 
 

Mērķauditorija:  
Arhitekti, projektētāji, būvdarbu vadītāji, dizaineri, darba aizsardzības speciālisti, uzņēmēji, 
būvniecības uzņēmumu pārstāvji u.c. interesenti.  
 
 

Programmā ietvertās tēmas: 

 Biežākie konstatēti pārkāpumi Latvijas būvlaukumos un būvuzņēmumos un to saistība 
ar ēku/būvju projektēšanu;. 

 Svarīgākās darba vides prasības un darba vides riski, kuri jāņem vērā arhitektiem un 
projektētājiem;  

 Projektēšanas un būvdarbu veikšanas secība un plānošana no darba aizsardzības 
viedokļa; Informācija vēlākiem darbiem būvprojekta izstrādes laikā, tās saturs un 
būtība;  

 Sliktiem un labie piemēri praksē 
 
 

Semināra norises laiks un vieta:  
2016.gada 14.decembrī, plkst. 9.30-13.30 
RSU, MITC Anniņmuižas bulvāris, 135. Telpa, Rīga 
 
 
 

 Pieteikšanās: TIKAI elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/event-2147/pieteikties/  

 Informācijai: Tālrunis: 67409139; e–pasts: anna.bukina1@gmail.com  

 Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks 
pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, 
kuri pieteikušies vēlāk. 
 

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (4 izglītības stundas).  
 

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti 
semināra materiāli un kafijas pauze.  

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā 
Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2016.gadam” ietvaros 
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Profesionālās pilnveides semināra - diskusijas 
 

 

„Darba vietu plānošanas un būvniecības biežākās 
problēmas arhitektiem”  

 

PROGRAMMA 
 

 

Semināra norises laiks un vieta:  
2016.gada 14.decembrī, plkst. 9.30-13.30 
RSU, MITC Anniņmuižas bulvāris, 135. Telpa, Rīga 
 

Laiks Tēma Lektors 

09.15-09.30 Reģistrācija  

09.30-09.35 Ievads un semināra atklāšana. Svarīgākās 
darba vides prasības un darba vides riski, kuri 
jāņem vērā arhitektiem un projektētājiem.  

Ivars Vanadziņš, 
Darba drošības un vides 
veselības institūts 
(DDVVI), Maija Eglīte, 
DDVVI 

09.35-10.00 Biežākie konstatēti pārkāpumi Latvijas 
būvlaukumos un būvuzņēmumos un to saistība 
ar ēku/būvju projektēšanu  

Maija Eglīte, 
DDVVI, Ivars Vanadziņš 
DDVVI 

10.00-11.00 Projektēšanas un būvdarbu veikšanas secība 
un plānošana no darba aizsardzības viedokļa 

Maija Eglīte, 
DDVVI 

11.00-11.20 Pauze  

11.20-13.20 Informācija vēlākiem darbiem būvprojekta 
izstrādes laikā, tās saturs un būtība 

Maija Eglīte, 
DDVVI 

13.20-13.30 Diskusijas un jautājumi, ierosinājumi.  
Citi darba aizsardzības jomas jaunumi.  
Semināra noslēgums. 

Visi lektori, dalībnieki 

 

 

Sekojiet arī līdzi jaunumiem www.stradavesels.lv! 
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